ሁለትዮሻዊ ክሬዲት ለመተው/ላለመቀበል የሚሞላ ቅጽ
ሞንጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ ት/ቤቶች የስርአተ ትምህርትና የትምህርት ፕሮግራሞች ጽ/ቤት
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS
850 Hungerford Drive, Rockville, Maryland 20850

የ MCPS ቅጽ 280-93
ጃንዋሪ 2018

ተማሪዎች ለማናቸውም በስኬታማነት ለሚያጠናቅቁት የኮሌጅ ኮርስ/ኮርሶች የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ያገኛሉ የ MCPS ደንብ ISB-RA ይመልከቱ:ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ለመመረቅ የሚያስፈልጉ መስፈርቶች. ክሬዲቱ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ትራንስክሪፕት ላይ ተገልጿል፣ ተማሪዎች አዎንታዊ ተጽእኖ ያለው
የአማካይ ድምር ነጥብ ውጤት (WGPA)፣ ይበልጥ ከፍተኛ ደረጃ ክሬዲቶችን እንዲያገኙ እና ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ለመመረቅ የሚያስችል (ኮርሱ በሞንትጎመሪ
ኮሌጅ ከሆነ የሚወሰደው/የተወሰደው)፣ በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የሚገለጸው ክሬዲት አውቶማቲክ ይሆናል። ተማሪው/ዋ የኮሌጅ/የዩንቨርስቲ ህጋዊ ትራንስክሪፕት
ካቀረበ/ች በኋላ ሌሎች በትራንስክሪፕት ላይ መገለጽ ያለባቸው ሁሉም በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ሪጅስትራር በኩል ይመዘገባሉ። ምናልባት ተማሪዎች የማይፈልጉ
ከሆነ ለኮሌጅ ኮርሶቻቸው የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ክሬዲት ተማሪዎቹ ይህንን ቅጽ ለሁለትዮሽ ክሬዲት ፕሮግራም ረዳት (DEPA) ከመመለሳቸው በፊት ከዚህ
በታች ያለውን ክፍል I፣ II፣ እና III መሙላት ይኖርባቸዋል። ካልሆነም ተማሪዎች ክፍል I ብቻ በመሙላት በገጹ ላይ ከስሩ ፈርመው ለካውንስለር መመለስ
ይኖርባቸዋል። ስለ ሁለትዮሽ ክሬዲት የሚደረገው ውሳኔ በሙሉ ኮርሶችን የመውሰድ መርሃ ግብር በሚመረጥበት ወቅት መሆን አለበት። ውሳኔዎቹ የመጨረሻ እና
ከታች በሚሞላው ክፍል ላይ የተመሠረተ ይሆናሉ።
ክፍል I ስለ ተማሪው መረጃ/ኢንፎርሜሽን
የተማሪው/ዋ ስም_________________________________________________________የ MCPS 6 አኃዝ የመታወቂያ ቁጥር_ _______
ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት____________________________________________________________________________ ክፍል_____
የትምህርት ዓመት

ሴሚስተር (አንዱ ላይ ምልክት ይደረግ)

o ፎል/በልግ o ዊንተር /ክረምት

o ስፕሪንግ/ፀደይ

ክፍል II ፈቃድ (ስልጣን ስለመስጠት)
ከታች ለተዘረዘሩት የኮሌጅ ኮርሶች የሁለትዮች ክሬድት እንደማንፈልግ መምረጣችንን (የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና የኮሌጅ ክሬዲት) ከዚህ በታች በፊርማችን
እናረጋግጣለን። ሁለትዮሽ ክሬዲት ለመውሰድ እምቢ በማለታችን በዚህ ዓመት ያጠናቀቅናቸው የኮሌጅ ኮርሶች በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ትራንስክሪፕታችን
ላይ እንደማይጠቀስ እና ለከፍተኛው ደረጃ ክሬዲት በተማሪው/ዋ GPA ላይ እንደማይቆጠር ወይም ደግሞ ለሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት መመረቂያ መስፈርት ላይ
እንደማይደመር ተረድተናል። ቅጹ ተሞልቶ ከተሰጠ በኋላ ሌላ ለውጥ ለማድረግ እንደማንችል ገብቶናል/ተረድተናል።
ይህንን ምርጫ ማድረጉን/ማድረጓን ከተማሪው/ዋ ካውንስለር ጋር በጉዳዩ ተወያይተናል።_____/_____/______.
#

በሰክሽኑ ላይ ተማሪው/ዋ ሁለትዮሽ ክሬዲት ለመውሰድ የማይፈልጋቸውን/የማትፈልጋቸ
ውን የኮሌጅ ኮርሶችን ብቻ ዘርዝር/ሪ።

ሁለትዮች ክሬዲት

1

o አልታገደም/አልታገደችም

2

oአልታገደም/አልታገደችም

3

oአልታገደም/አልታገደችም

4

oአልታገደም/አልታገደችም

5

oአልታገደም/አልታገደችም

የተማሪው
/ዋ ፊርማ

የካውንስ
ለር ፊርማ

ክፍል III ፊርማዎች(ይህ ክፍል መሞላት ያለበት ተማሪዎቹ ከላይ ከተዘረዘሩት የሁለትዮሽ ክሬዲት ኮርሶችን ለመውሰድ ካልፈለጉ ብቻ ነው ፣ ካልሆነ ግን
የተማሪው/የተማሪዋ እና የካውንስለር ፊርማ ከዚህ በታች
ተማሪ ፊርማ__________________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______
ወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ_____________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______
የካውንስለር ሙሉ ስም_ ___________________________________________________________________________________
የካውንስለር ፊርማ______________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______
የ DEPA ሙሉ ስም _____________________________________________________________________________________
የ DEPA ፊርማ________________________________________________________________________ ቀን_____/_____/______
የርእሰመምህር/ሯ ሙሉ ስም_________________________________________________________________________________
የርእሰመምህር/ሯ ፊርማ _____/_____/______ቀን_____/_____/______
ወይም
______/______
(ተማሪ/ካውንስለር ፊርማ)

መረጃው/ኢንፎርሜሽኑ ውይይት ተደርጎበታል። ከዚህ በላይ ስሙ/ስሟ የተገለጸው ተማሪ ከሁለትዮሽ ክሬዲት ዕድል
አይወጣም/አትወጣም። (ካውንስለሮቹ የተሞላውን ቅጽ ለ DEPA መመለስ አለባቸው)

የ DEPA መመሪያዎች፦ የእርስዎን የ MCPS Google account ከፍተው በዚህ ድረ-ገጽ ላይ መመሪያዎቹን ይመልከቱ፦ https://tinyurl.com/MCPS-DC-Refusal.

